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De mensen uit het dorp vonden het wel leuk om hun 
moeders verkleed als Joden en Romeinen te zien zingen 
en dansen maar ik denk dat de mensen die voor 30 
gulden een kaartje hadden gekocht via de Nationale 
Theaterkassa en met touringcars uit heel Nederland 
naar ons dorp waren gereden zich wel bedrogen zullen 
hebben gevoeld toen de moeder van Schele Bennie 
met een plakbaard op aan het kruis hing en allerlei 
onverstaanbare teksten aan het zingen was. 

Om het Huis Gods een zekere gotische uitstraling te 
geven heeft pastoor De Jager tien illegale Chinese 
beeldhouders laten invliegen die hij onderbracht in de 
kelder van de parochie waar ze in een geïmproviseerde 
werkplaats een half jaar lang werkten aan het 
vervaardigen van heiligenbeelden. De Jager heeft ze 
daarna in zijn enthousiasme de opdracht gegeven ook 
de voor de kathedraal van Reims typerende gotische 
steunberen aan de buitenmuren van de dorpskerk aan 
te brengen, maar toen de vader van Bleke Bertje, die 
keurmeester is van de Rijksdienst van Keuring van Vee 
en Vlees, vragen ging stellen over de werkvergunning 
van de Chinese beeldhouwers, heeft De Jager ze meteen 
weer terug de kelder in gestuurd. 

Als het slipje gevonden is, trekt ze haar uniformbroek 
weer omlaag, om het aan te doen, maar enkele agenten 
zien dat en eentje roept: “Wat een geile hoer, die Saskia! 
Ze wil nog meer!” En het halve korps Gelderland Midden 



kijkt meteen weer begerig haar kant op, maar dan zeg jij: 
“Jongens, genoeg nu. We hebben er allemaal even van 
mogen genieten maar nu is het klaar.” En de agenten 
zeggen: “Ja, je hebt gelijk Matthijs, het is genoeg zo” en 
dat doen ze omdat die agenten jou kennen van DWDD. 
Omdat ze je elke avond op televisie zien. Mensen 
kijken tegen je op. Iedereen mag jou. Ook die agenten. 
Die denken allemaal: Matthijs van Nieuwkerk, wat een 
wereldvent. Maar het punt dat ik hier wil maken: Formeel 
gezien heb jij natuurlijk geen flikker te zeggen over het 
politiekorps Gelderland Midden en of agenten wel of niet 
nog een keer over een geile jonge agente genaamd Saskia 
heen mogen gaan. 





DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE

Dan word ik wakker en weet zeker: hij zit ergens 
in een trein die met een rotvaart de rails achter zich laat. 
En ook al bid ik niet meer, op zulke momenten prevel ik 
een wens. 

Dat ik in de ochtend erop niets in de krant mag vinden. 

Dan wil ik affiches aan lantaarnpalen hangen met zijn foto 
en de tekst:

 Heeft u deze jongen gezien? Zijn naam wordt  
 ongebruikelijk gespeld. Hij heeft een glimlach die  
 je als een god doet voelen en een boze blik die 
 een gat in de grond kan graven. Hij rookt shag,  
 inhaleert door zijn tanden.

Op andere nachten word ik gewoon wakker. 



DELETED SCENES FROM KEETJE KWANT, THE NOVEL

Elke vrijdag mag ik theedrinken bij de directeur. De 
directeur heeft het altijd druk, maar voor mij maakt hij 
tijd. Om twaalf uur stipt word ik verwacht. Ik mag aan 
de andere kant van zijn bureau gaan zitten en moet mijn 
benen over elkaar slaan. Niet te snel – er moet wel iets 
te zien zijn. De directeur vouwt dan zijn handen achter 
zijn hoofd en leunt achterover. Als hij tevreden is kijkt hij 
tevreden, als hij niet tevreden is kijkt hij licht geërgerd of 
zelfs een beetje afkeurend. ‘Wat is er?’, vraag ik dan, en 
meestal schudt hij dan snel zijn hoofd. Soms buigt hij zich 
over zijn bureau en plukt aan de stof van mijn jurkje en 
bestudeert me dan weer van een afstandje, alsof hij fruit 
rangschikt op een schaal om er een foto van te maken. 
Uiteindelijk komt er altijd thee, in twee dampende mokken 
die voor ons op het bureau worden gezet. Ik mag er niet 
van drinken, maar dat is niet erg, ik hou toch niet zo van 
thee. Ik heb liever koffie. Normaal gesproken drinkt de 
directeur langzaam, slobberend, en kijkt ondertussen 
onafgebroken naar mij. Vandaag niet. Vandaag laat hij zijn 
mok staan en zegt: ‘Keetje, ik heb je advies nodig.’ 
Nog voor ik goed en wel gewend ben aan het idee dat 
ik zo dadelijk misschien iets mag gaan zeggen is de 
directeur al opgestaan en naar een ijzeren archiefkast aan 
de andere kant van de kamer gelopen. Als hij terugkomt 
houdt hij een plastic tas aan de hengsels voor zich. Het 
is me niet duidelijk wat zich in de tas bevindt, maar het 
ziet er zwaar uit. Als de directeur de tas op zijn bureau 
zet klinkt het alsof iemand op een waterbed neerploft. De 
tas blijft niet staan. Hij valt om en onmiddellijk drijft er een 
substantie uit die het midden houdt tussen oversized 



spaghetti bolognese en props uit een slechte alienfilm. 
De directeur gaat weer zitten. ‘Ik weet niet wat ik ermee 
moet’, zucht hij. Ik probeer mijn verbazing te verbergen. 
De directeur port even met zijn vinger in de smurrie, 
waarna hij zijn vochtige wijsvinger voor zijn neus houdt. 
‘De schedel heb ik schoongekookt en met diamanten 
beplakt’, zegt hij, ‘dat schijnt geld op te leveren.’ Ik knik. 
‘De arm- en beenspieren heb ik in zuur ingelegd, zoals 
mijn oma dat vroeger deed. De botten en pens heb ik 
gekookt en de hond gevoerd.’ Weer zucht hij. ‘Misschien 
moet ik mensen gewoon weer gaan ontslaan, zoals 
vroeger. Al dat restmateriaal, het is zo fucking onhandig...’ 
Even zwijg ik, dan doe ik langzaam mijn mond open. 
‘Touwtje springen’, zeg ik, nog op bescheiden volume. 
De directeur fronst zijn wenkbrauwen. ‘Punniken’, zeg ik, 
‘nee, vingerhaken. Flossen. Borduren. Vliegvissen.’ Ik haal 
adem, ik ben steeds luider gaan praten. ‘Of elastieken.’ Nu 
pas durf ik de directeur recht aan te kijken. Hij heeft zijn 
handen achter zijn hoofd gevouwen en leunt achterover. Ik 
heb hem nog nooit zo tevreden zien kijken.





PIPO

De klus is geklaard en het geld ligt bij de bank en we 
moeten het ophalen en deze plek geruisloos verlaten. 
De man die zichzelf De Humorist noemt - naar een fictief 
personage met oneindig meer inhoud - zit al de hele 
ochtend aan tafel sigarettenhuisjes aan elkaar te lijmen. De 
kamer waar we verblijven is onder een verzonnen naam 
geboekt. Ik heb geprotesteerd, maar De Clown zei dat ik 
dat anders moest zien. Als een film.

Als De Komiek een klein Marlboro-dorp heeft, zegt hij dat 
we gaan. ‘Of ik steek de boel in brand.’ Hij lacht. Ik heb al 
dagen last van hartkloppingen en het mooie, kleine meisje 
met de korte, ronde, blonde coupe begint weer over haar 
definitieve borsten. Vannacht vertelde ze dat haar borsten 
tijdelijk zijn. De echte krijgt ze als we het geld hebben. Ik 
weet niet hoe haar te troosten. Haar stem vermoeit me.

We gaan. Als we de lobby verlaten, roept de conciërge ons 
na- een belachelijk Amerikaanse naam. Onderweg naar de 
bank die amper 300 meter verderop staat, spreken we af 
dat ik het geld ophaal.  Bij de kassa van de middelgrote 
bank, neemt De Lolbroek het echter van me over. 

Ik ga naast het meisje staan en kijk daarvandaan naar de 
baliemedewerker die het niet helemaal vertrouwt, maar die 
het te weinig kan schelen om in te grijpen. We wachten 
lang. De man vult op zijn gemak zeker vijf formulieren in en 
stempelt op elk formulier het woord ‘goedgekeurd’. Hij haalt 
een teleurstellend dunne stapel geld tevoorschijn. Voordat 
het schuifmechanisme klikt – De Grappenmaker kan pas bij 



het geld als het mechanisme klikt- stopt de man. Het 
meisje wiebelt naast me. Ze moet plassen.

De man achter het glas vraagt of we een kluis bij 
al dat geld willen. Dit vraagt hij droog, ik kan zijn 
gezichtsuitdrukking niet plaatsen. Hij wacht, zijn hand 
op het schuifmechanisme. De Hansworst knort en zegt 
‘nee.’ Het schuifmechanisme klikt, De Harlekijn pakt de 
stapel en ik begin alvast te lopen, maar dan hoor ik dat 
De Potsenmaker stil staat. Als ik me omdraai zie ik hem 
de stapel likken. Er druipt spuug langs zijn mond. De 
baliemedewerker zit een kruiswoordpuzzel te maken. Hij 
kijkt niet op. 

De Paljas veegt zijn mond af en loopt naar de uitgang 
met het wiebelende meisje aan zijn arm. De portier bij de 
uitgang tikt tegen het glas en gebaart dat we nog langs 
hem moeten. Hij wijst op een bord: standaardprocedure. 
De Pias rochelt. Hij loopt traag naar de portier en schuift 
de stapel langzaam in het schuifmechanisme. De man 
knikt en doet het geld in een apparaat. Het geld wordt 
geteld, maar lijkt ook natter te worden. Het bedrag 
verschijnt op het scherm: 6744 euro. De man opent een la 
en haalt daar nog 88 cent uit. Hij schuift het geld naar ons 
terug.

De Cabaretier staat verstijfd voor de portier. Ik pak het 
geld. Het is nat. Het stinkt. Ik rol het op en steek het 
tussen mijn borsten.





XXVII

Lieve, ik zou kunnen leven zoals ouders overblijven.
“Is niet dolgelukkig een kaartenspel, met wat zich
tenminste nog gesteende sporen van geliefden wanen,” als 
chocolade paashazen,

goed bedoeld bestaan, “voorbij gaan.” Maar “liefste 
wil ik het anders,” ik weet niet of het een verminken is.
Een glippen, een wachten. Ik weet alleen dat ik ‘s nachts 
niet durf te slapen en lichten laat branden omdat  
“de beer bij slecht weer jaagt,” en bij lawaai.                 Eén klap
 
als de goederentrein dendert, - het schudden toeslaat- 
je kent het donker waarmee ik het monster dat woekert voed. 
Eet het zwarte beest aan zichzelf dan ken ik jouw vloek, 
onze pels is slechts een huid; doorgebeten.

Ik probeer mezelf in een zeehond te veranderen
zo ik naar je toe drijven kan.
Ik douche bijvoorbeeld heel lang.



’T WERKT (1-3): NOTITIES OP KANTOOR 

I: betekenis
Ik heb ze laatst een zebrapad zien tekenen
(een echte, voor verkeer, met haaientanden)
in dikke witte verf. In grijze overall en met 
een roller aan een stok; een man die magisch
bezig was waar eerst gewoon een stuk beton lag.

Vandaag ben ik er overheen gelopen, over 
de rechte witte stroken. Er werd gestopt.

II: concentratie / spanningsboog
Voor zover, zie ik een man in grove groene bloes, 
op een metalen soort constructie: een open bakje op 
een kraan. Hij zweeft met borstel en een beiteltje 
voorlangs een immense, witte baksteenmuur 
 
waarop ik uitkijk. Hij staat te poetsen als een schoonmaakster
die keukentegeltjes poetst. (Heeft hij ‘n sponsje en ‘n doekje?) 
Schrobt hij de vogelpoep uit de hoeken van een raamkozijn, 
schuurt hij het metselwerk de voegen bij? 

Zo lijkt het; hij doet toch iets. Een ontzaglijk witkleurig 
blokgebouw, waardoor ik nergens anders meer 
op uitkijk. Hoe werkt dat qua begin en eind?



III: ondertussen in de gangen
“Ja: ja. Ja, precies.
Ja— Nee, ja, ja;
precies. Ja, ja. Nee,
ja, ja. Precies. Ja.
Weet je wat het is? 

Je moet zo´n kerel gewoon een 
onmeunige schoer door de benen geven.

Ja. Ja. Nee. Ja! Precies.”

En de metrolijnen voor het raam.



“Ik besta bij de gratie van de vrije associatie, snap je? 
Dat houdt me bezig, maar nooit te veel. Je kan daar jezelf 
op kapot staren, maar hoe langer je kijkt hoe minder 
je ziet. In mijn proces bestaat er geen restmateriaal. 
Het gaat juist om die willekeurige veelheid. Sommigen 
snappen dat. Weinig maar. Ik houd in ieder geval niet van 
dat hermetische geneuzel. Dat brengt me gelijk terug 
bij die dagen dat ik niet goed kan poepen ofzo. Laat mij 
maar lekker sproeien. Maar waar hadden we het over? 
Je vraag. Die hele wereld hangt aan elkaar van haat en 
nijd. Denk kleedkamers vol artiesten die het net niet 
gemaakt hebben. Die angst die daar in de lucht hangt. 
Gemeenschappelijke faalangst. Meisjes die elkaar aan de 
coke helpen met het idee dat ze er zelf op tijd mee kunnen 
stoppen.”

“Ik kende een van die danseressen. Russische. Woont 
in een huis met een klasgenote. Die had de bovenkant 
van de trap ingesmeerd met zeep, of misschien iets van 
broodbeleg, boter, of pasta – de meest gladde – hoorde 
via via dat ze testjes had gedaan op haar kamer... 
hardnekkig gerucht in het wereldje. Maar in ieder geval, zij 
glijdt niet uit: een vriend van die Russische lag onder aan 
de trap. Beenbreuk. 
Politie erbij. Het was toch die zeep. Eerst honing geknoeid 
zei ze. Bang voor beestjes: en toen die zeep. Gelul 
natuurlijk, maar dat valt moeilijk te bewijzen. Rijke moeder. 
Goede advocaat op de zaak. Uiteindelijk werd er gewoon 
een plek in de selectie gekocht voor die dochter. Ik kwam 
die jongen laatst nog eens tegen. Liet me dat been zien. 



Flinke smak gemaakt. Littekenweefsel van z’n enkel tot z’n 
knie. Soort restmateriaal van die nare toestand.”

“Als je mij er om vraagt, dan is alles wat ik nooit voor elkaar 
heb gekregen restmateriaal. Ik opereer al jaren vanuit een 
middelmatigheidcomplex. Houd me op de vlakte. Tot nu toe 
gaat het me best goed af. Kijk naar mijn exen: huilend in de 
slipstream van mijn minder succesvolle projecten. Of zal ik 
mislukte zeggen? Wanneer besluit je dan dat je ergens niet 
goed in bent? Ik weet het niet. Vraag het mijn vader. Die 
besluit dat soort dingen voor me.”
 









OSCAR



DE OPLEIDING

Die zaterdag meldde ik me bij het postcentrum. Een 
jongen met strak achterover gekamd haar en een oorbel 
kwam naar me toe. Hij gaf me een hand. 
‘Richard. Ik geef je vandaag en volgende week opleiding.’  
Een opleiding. Daar had ik niet aan gedacht. Ik had 
verwacht dat ik gewoon een wijk kreeg toegewezen en dat 
ze me een stapel post zouden overhandigen. 
Richard keek ernstig. Hij vroeg naar de maat van mijn trui.
‘Ben zo terug.’
Even later kwam hij aan gelopen met een jas en een trui in 
de kleuren van het postbedrijf.  
‘Volgende week krijg je ook een broek.’
Richard schreef op een briefje een aantal straatnamen 
onder elkaar. Het duurde even. Hij hield de pen op een 
rare manier vast. Soms schoot hij uit.
‘Dit is de snelste route, in deze volgorde.’
Hij liet zijn vinger langs het papier glijden. Nog steeds die 
ernstige blik. Toen gaf hij het briefje aan mij.   
‘Oké. Dan kunnen we beginnen.’
De bundels met post lagen op tafel. We stopten ze in twee 
fietstassen.
‘Beide kanten van de tas moeten even vol,’ zei Richard. 
‘Anders val je bij de eerste bocht al om.’
Ik moest een volle fietstas over de bagagedrager leggen. 
Dat viel even tegen, maar Richard hielp mee. De andere 
tas legde hij in één beweging op zijn fiets.  
‘Normaal gesproken moet je nog een keer terug naar 
het postcentrum voor de tweede tas,’ zei hij toen we 
wegreden. 
Het was tien minuten fietsen naar mijn wijk. We stalden 



onze fietsen tegen een struik aan het begin van een smal 
straatje. ‘Kijk maar op het papier. Dit is de eerste straat.’
Ik keek naar het kriebelige handschrift en knikte.
‘En dit is een goede plek om je fiets neer te zetten,’ 
vervolgde hij.
Hij duwde een stapel post in mijn handen. 
‘Blader regelmatig door de bundel om te zien of het 
allemaal voor dezelfde straat is. Het gebeurt wel eens dat 
er per ongeluk twee straten in een elastiek komen.’   
Bij elke straat op de route hield hij stil bij het 
straatnaambordje en moest ik controleren of het klopte 
met het briefje. Natuurlijk klopte het.
Steeds vertelde hij dat de plek waar we onze fietsen 
plaatsten de beste was. 
‘Zet je fiets altijd op slot. Ik vertrouw deze wijk niet.’
Op het moment dat ik met een stapel brieven onder mijn 
arm aan een straat begon, reed hij vooruit om de volgende 
straat te doen. Telkens was hij al terug als ik pas de helft 
had gedaan. Hij wachtte met zijn fiets bij mijn fiets. 
‘Zorg dat je de post helemaal door de brievenbus duwt. 
Zodat de brieven niet nat kunnen worden of door iemand 
er uitgehaald kunnen worden. Je weet nooit.’
Elke keer als ik klaar was met mijn straat, reden we door 
de straat die hij had gedaan. Hij liet het me controleren op 
het lijstje.
‘Zie je?’ zei hij. ‘Straks moet je het alleen doen.’
Bij de laatste straat zweeg hij over het briefje. Hij wachtte 
tot ik het lijstje zelf tevoorschijn haalde. Ik wilde de laatste 
stapel post al pakken.
‘Je vergeet iets,’ zei hij. 



Op de terugweg naar het postcentrum zette Richard er 
flink de vaart in. Ik kon hem niet bijhouden. Hij moest 
afremmen.
‘De tassen zijn leeg, dus het mag wel wat harder,’ zei hij 
toen we naast elkaar fietsten.
Aangekomen bij het postcentrum liet hij zich ontvallen dat 
het geen slechte wijk was om te lopen.
‘Je hebt niets te klagen.’
Hij haalde de tassen van onze fietsen en legde ze binnen. 
‘Je kunt gaan.’







DE TOORN RICHARDS (EEN POGING UIT JULI 2008)

Richard is wit en klam. Richard ziet er uit alsof hij zowel 
een vitamine, als een ijzertekort heeft, wat uiteraard ook 
zo is. Richard draagt een te klein leren jack, heeft halflang, 
dood, krullend haar, en gaten in z’n spijkerbroek. Niet die 
trendy soort gaten, maar de authentieke, armoedige soort. 
Richard slaapt op de vloer van een gekraakt pand. Richard 
is bijna veertig. Minstens vijftien jaar ouder dan de rest van 
ons. Richard is dronken. Maar niet heel erg dronken, want 
dat laat uiteraard de speed niet toe. 
 ‘Gast,’ zegt hij en gooit een halve liter bier mijn 
kant op. ‘Vang effe.’  
Ik zit op een oude bank, backstage, en voel m’n oogleden 
zwaar worden. Het blik stuitert tegen de bank en valt op 
de grond. Ik had m’n handen nog niet eens bewogen. Die 
tweede Xanax-pil had ik misschien niet moeten nemen. 
Vermoeid pak ik het blik bier van de grond en trek het 
open. Na de bierfontein, die ik ongeïnteresseerd over m’n 
shirt laat sproeien, schep ik er met een sleutel nog een 
beetje speed in. Ik bedoel, hier wil je niet in slaap vallen. 
Je wéét gewoon dat ze dan je schaamhaar afscheren en in 
je mond stoppen. Als je geluk hebt.
 Richard is de oude en lelijke bassist van onze 
band, Skullfucker. Veel lelijker dan hij komen ze niet. 
Onappetijtelijk is wellicht een beter woord. Het is alsof 
iemand ’m net uit z’n graf heeft getild en vervolgens een 
kwartiertje in het frituurvet heeft laten hangen. En toch 
krijgt hij vrouwen het bed in. Meisjes. Jonge meisjes. 
Meisjes van achttien, twintig. Als hij met ze praat dan zie 
je de gevorkte tong haast tussen zijn lippen flitsen. Ik vind 
het niet erg. Hij manipuleert ze niet alleen voor zijn eigen 



genot, maar ook voor dat van de rest van de band. Mij 
hoor je niet klagen, of tenminste niet daarover. 
De vraag is: hoe ver moet je gaan voordat je te ver gaat?
 ‘We moeten zo spelen,’ zegt Barry klaaglijk 
terwijl hij de deur achter zich dicht trekt. Het geluid van 
de zoveelste amateurband op het podium gedempt en 
aanvaardbaar. Barry is onze drummer.  
‘Er is geen hond daarbinnen,’ zegt hij. Hij vraagt: ‘Is er nog 
speed?’
‘Nee man,’ zegt Richard, en haalt zijn neus op. ‘Helemaal 
niks meer gewoon.’
 ‘Fuk,’ zegt Barry, en verdwijnt weer.
 ‘We spelen gewoon niet,’ zegt Richard en snuift 
meer speed z’n half weggeteerde neus in. ‘We hebben 
nog geen contract getekend, dus wat zou het?’
 Ik kijk hem aan en blijf hem aankijken en blijf hem 
aankijken tot zijn hoofd geheel abstract is geworden en 
zeg: ‘Gast.’





Al deze woorden stonden ergens tussen april 2006 en april 
2011 op mijn weblog, vaak ook in deze volgorde. 

Laatst was er een tafelgesprek, zo om en nabij de maaltijd, 
bij mij thuis. Mijn moeder schreef haar reisverslag, iemand 
las een boek, een ander staarde voor zich uit.
“Zal ik dan vanavond maar Chinees gaan halen?” vroeg 
mijn moeder.
“Nee, doe maar niet,” zei ik.
“Wat moet ik daar nou mee?”
Ik zei niets.

Mijn broer kwam thuis, dus gingen we uit eten. Ikzelf koos 
voor een Griekse schotel, ik dacht de Hermes, met allerlei 
soorten vlees. Daarbij zat een schaaltje koolsalade en 
een schaal friet. Het vlees smaakte redelijk, dat wel. Het 
nadeel was echter dat alles enorm vet was: het dreef er 
letterlijk in. Ook was de friet naast te vet ook te zout. Mijn 
moeder vond dat onzin. 
Ik stond op. “Jongens, ik wil naar bed!”
Mijn moeder keek me aan. Ik ging naar huis.

Thuis hebben we een boekenkast in de kamer staan, 
met de grote glazen deuren. Ik deed ze open. Uit de kast 
vielen enkele kwasten en vijf ver vergane verftubes. Ik 
opende zwart en rook de geur van gegierde grond. Er 
kwam een straaltje zwart vocht uit lopen. Ik kneep. Zwarte 
klontjes. Ik kneep. Net diarree. 

Toen ik later op de avond weer naar het toilet ging had 



iemand ‘Nee, de kindjes in Afrika, die hebben pas honger!’ 
op de muur gekliederd.

***

Vandaag heb ik met mijn vader gepraat over mijn 
semi-wetenschappelijke onderzoek. Hij schold 
met scheldwoorden die hij heel wat vindt, maar wij 
tegenwoordig als een zacht duwtje zien. Ik heb maar 
ingestemd. Toen ik later terugkwam zat hij een boek te 
lezen. 

Mijn broer heeft nu vakantie, want hij heeft eerder vrij voor 
een training. Hij vraagt aan iedereen die hij tegenkomt of 
hij tweeduizend euro mag hebben. Hij wil naar Australië. 
Tweeduizend euro, de rest regelt hij zelf. Hij heeft gelijk: de 
enige manier om er vanaf te zijn is rennen. Vanavond ga ik 
een tent simuleren.
 





Subsidie aanvraag  

        

       Amsterdam, 16 augustus 2011

Aan het fonds voor de kunsten,

Sinds mijn vorige brief heb ik niks meer van jullie 

vernomen, maar dat geeft niet want ik stuur 'm gewoon nog 

een keertje :-) 

Mijn idee is om in een viertal illustraties de banaliteit 

van het leven weer te geven. Ik heb ff een voorbeeldje 

bijgevoegd zodat jullie vast een beetje kunnen zien welke 

richting het opgaat...                                   

Ik denk niet dat ik de werken ga publiceren of 

tentoonstellen als ik mijn kunstproject voltooid heb. Laat 

staan verkopen. Dat is namelijk precies waartegen ik ageer 

in mijn werk! Om mijn onafhankelijke positie als kunstenaar 

te waarborgen en aangezien ik momenteel een vrij hoge 

levensstandaard heb, zat ik te denken aan een werkbeurs van 

ongeveer 50.000 euro(exclusief btw) per jaar.                                        

Ik snap dat het een beetje gevoelig ligt met het nieuwe 

kabinet enzo, maar ik neem aan dat jullie ook wel inzien dat 

ik dit móet maken!

Ik hoor graag van jullie

Met vriendelijke groet,

Olivier Heiligers



Ben jij een echte Kutgitarist?

Download dan nu de Kutgitaar-
ringtones op:

http://kutgitaar.wordpress.com/
ringtones/

GRATIS!
Wachtwoord:
stevevairules
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